
 1 

                                 Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

 

                                                                            V Praze dne  09. 02. 2010 
 

Hlášení o požárech a zásazích hasičských jednotek na území hl. m. Prahy   

                    od 06.00 hodin dne  08. 02. 2010 do 06.00 hodin dne 09. 02. 2010 

 
 
V důsledku sněhové kalamity na území hlavního města Prahy byly vyslány hasičské jednotky 

na uvedené adresy a zasahovaly u  následujících případů: 
 
08.18 - 8, Ďáblice, Ďáblická 14 - sněhový převis 
10.15 - 3, Perunova 6 - sněhový převis 
14.31 -  8, Husitská - rampouchy 
17.29 - 3, Ţerotínova 36 - rampouchy 
20.05 -  11,Chilská – HZS DPP – rampouchy 
 
07.38 - 10, Narcisová  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha provedla na ţádost  ZZS a za asistence Policie ČR násilný 

vstup přes balkon do bytu ve 3. NP obytného domu. Zde byl nalezen nemohoucí 
uţivatel, který byl předán do péče ZZS. 

 
09.00 - 8, Ratibořská 749/34                    - došetření - 
 - obytný objekt - 

   Při došetření nočního poţáru bytu bylo detailně ohledáno poţářiště a doplněna 
fotodokumentace. V místě ohniska ani v jeho blízkém okolí nebyl nalezen ţádný 
spotřebič, instalace, ani jiný technický iniciátor, který by technickou závadou, popř. 
povrchovým nebo sálavým teplem mohl způsobit poţár - el. instalace byla vedena 
mimo ohnisko a poţárem byla poškozena aţ následně. V době vzniku poţáru se 
zde neprováděly ţádné práce (sváření, lepení a pod.), na poţářišti nebyly nalezeny 
zbytky samovznětlivých látek. Uţivatelé bytu jsou kuřáci. Příčinou vzniku poţáru 
byla s největší pravděpodobností neopatrnost při kouření případně při pouţívání 
otevřeného plamene svíčky. 

 Škoda: 900.000,- Kč 
 
10.17 - 6, Aviatická   
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště prověřila hlášení EPS v areálu letiště. Jednalo se o planý 

poplach. 
 
12.13 - 13, Trávníčkova  
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k výskytu kouře v obytném domě. Průzkumem na 

místě bylo zjištěno, ţe zakouření způsobilo spálení potravin v jednom z bytů v 2.NP. 
Poţár byl likvidován nájemníky před příjezdem jednotky. 

 Škoda: 0,- Kč  
 
16.58 - 14, Chlumecká, metro Černý Most   
 - stanice metra - 
 Jednotka HZS DPP prověřila hlášení EPS v areálu stanice. Jednalo se o planý 

poplach. 
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17.05 - 10, Na Padesátém, metro Skalka    
 - stanice metra - 
 Jednotka HZS DPP vyprostila z výtahu, který se pro poruchu zastavil mezi 

podlaţími, uvězněné osoby. 
 
17.02 - 3, Roháčova    
 - obytný objekt - 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána, aby vyprostila z výtahu, který se pro poruchu 

zastavil mezi podlaţími, uvězněné osoby. Osoby byly vyproštěny před příjezdem 
jednotky, jednotka nezasahovala. 

 
17.54 - 6, Aviatická   
 - letiště - 
 Jednotka HZS Letiště zasypala ropné produkty (hydraulický olej), které unikly na 

letištní plochu. 
 
20.53 -   4, Nad studánkou  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 6 byla vyslána k případu otevření bytu. Byt byl otevřen 

bez poškození. Na místě Policie ČR. 
 
23.00 -   3, Malešická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha stanice 1 vyjela na ţádost Policie ČR k případu otevření bytu.  
 Uţivatelka bytu otevřela sama, jednotka nezasahovala. Na místě ZZS. 
 
23.31 -   1, Malá Štupartská  
 - volné prostranství –  

Jednotka HZS Praha stanice 1 zasypala sorbentem na komunikaci olejovou skvrnu 
v délce 100 metrů.  

 
01.28 – 4, Svojšovická  
 - obytný objekt – 
 Jednotka HZS Praha byla vyslána k uzavření tekoucí vody v koupelně. Jednotka na 

místě uzavřela tekoucí vodu kohoutem. 


